
 

Медицинският екип изгражда 
за всеки пациент

Индивидуален Лечебен План

•	 Определя	 се	 специфична	 терапевтична	
програма	(Медикаментозно лечение, Физи-
отерапевтични процедури и Рехабилита-
ция),	съобразена	с	формата	и	стадия	на	разви-
тието	на	заболяването	при	конкретния	болен,	
придружаващите	заболявания	и	терапии.

•	 Развитието	 на	 съвременната	 медицина	
дава	 възможност	 към	 общия	 терапевтичен	
план	да	бъде	включена	и	Физиотерапевтична 
Програма,	включваща		както	обучение	в	хо-
дене	и	справяне	с	ежедневните	дейности,	така	
също	и	подходящ	комплекс	лечебна	физкулту-
ра	и	прилагането	на	ОЗОНОТЕРАПИЯ.

•	 За	 тази	 цел	 в	МЦ	 “КОРТЕКС”	 се	 пра-
ви	 допълнителна	 безплатна	 консултация	 на	
всеки	пациент	от	лекар-физиотерапевт,	 кой-
то	допълва	схемата	на	лечение	с	методите	на	
ОЗОНОТЕРАПИЯ.

•	 При	пациентите	с	Паркинсонова болест 
Озонотерапията	 се	 прилага	 чрез	 венозни	
вливания	на	озоново-кислородна	смес.	 	Про-
вежда	се	в	периодични	10-15	дневни	курсове	
с	дълготраен	ефект.	

•	 За	Озонотерапията	 са	 характерни	 без-
болезнено	приемане,	висока	ефективност,	до-
бра	поносимост	и	практически	пълно	отсъст-
вие	на	нежелани	реакции.

•	 Механизмът	 на	 Лечебно Действие на 
ОЗОНА	е	установен	и	добре	изучен.

Почиства	артериите	и	вените,	подобрява	кръ-
вообращението,	 пречиства	 кръвта	 и	 лимфата,	
нормализира	 хормоните	 и	 производството	 на	
ферменти,	 спира	 възпаленията,	 намалява	 или	
спира	болките,	успокоява	нервите,	предотвратя-
ва	инсулт	и	инфаркт,	овладява	сърдечната	арит-
мия,	подобрява	функциите	на	мозъка	и	паметта,	
унищожава	токсините	в	организма.

•	 Когато	газовата	смес	О2/О3	встъпва	в	кон-
такт	с	кръвта	 in	vivo,	произхожда	цяла	каскада	
от	физически	и	химични	процеси.	В	механизма	
на	Лечебното Действие на ОЗОНА	 се	 наблю-
дава	 отдиференцирането	 на	 неговите	 първич-
ни	 и	 вторични	 реакции.	 Попадайки	 в	 кръвта,	
озонът	 встъпва	 в	 реакция	 с	 големи	 количества	
вещества,	 такива	като	моно-	и	полиненаситени	
мастни	 киселини	 и	 холестерол,	 представени	 в	
липопротеини	и	в	мембраните	на	клетките.

• Съвременната медицина препоръчва 
Озонотерапията като високоефективен метод 
за лечение и в около 90% от случаите довежда 
до положителен лечебен ефект и облекчаване 
състоянието на пациента.
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• Болестта на Паркинсон	 е	 едно	 от	 най-
честите	невродегенеративни	заболявания.	Това	
е	бавно	прогресиращо	заболяване,	което	се	ха-
рактеризира	с	наличие	на	тремор	при	покой,	за-
бавеност	на	волевите	движения	(брадикинезия)	
и	повишен	мускулен	тонус	(ригидност).	Рискът	
за	развитие	на	болестта	нараства	с	възрастта.

 
•	 През	последните	години	в	България	се	ус-

тановява	 тенденция	 към	 хипердиагностика	 на	
Паркинсоновата болест.	Много	болни	с	есен-
циален	тремор	се	диагностицират	и	се	лекуват	
като	страдащи	от	Паркинсонова	болест	и	обик-
новено	дълги	години	приемат	антипаркинсоно-
ви	медикаменти	без	ефект.	

Подобни	грешки	могат	успешно	да	се	избе-
гнат	при	познаване	и	спазване	на	диагностич-
ните	критерии	на	двете	споменати	заболявания.

• ДИАГНОЗАТА	Паркинсонова	болест	 	се	
поставя	при	наличие	на	най-малко	три	от	след-
ните	симптоми:	

 W едностранно начало;
 W наличие на статичен тремор;
 W прогресивно развитие;
 W персистираща (нарастваща)  

  асиметрия на симптоматиката.

•	 Съвременната	неврология	разполага	с	обек-
тивни	 методи	 за	 ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГ-
НОСТИКА	 на	 периферната	 нервна	 система.	
Прецизните	 компютърни	 апаратури	 дават	 въз-
можност	за	обективно	диагностициране	и	дифе-
ренциране	на	различните	видове	тремор.

•	 В	 Медицински	 център	 “КОРТЕКС”	 се	
провежда	 първоначален скриниращ тест.	
Той	 се	 състои	 в	 специфични	 лекарствени	 про-
би	 с	 безплатни	 медикаменти	 с	 цел	 подбор	 на	
най-ефективния	 за	 всеки	 пациент	 медикамент.	
Скриниращият тест	е	последван	от	задълбоче-
на	анамнеза	и	обстоен	насочен	преглед	от	специ-
алист	невролог.

•	 	 	 Задължително	 е	 и	 провеждането	 на	
ТРЕМОРОГРАФИЯ	 -	 неврофизиологично	 из-
следване.	 Записват	 се	 амплитудата,	 честотата,	
ритмичността	и	разпределението	на	патологич-
ното	треперене	в	противоположни	по	функция	
мускулни	 групи	 едновременно.	 Целта	 е	 да	 се		
характеризира		типа	тремор	(треперене)	и	да	се		
разграничи		от	другите	видове	тремор.

•	 Пациентът,	под	ръководството	на	лекаря	и	с	
помощта	на	близките	попълват		оценъчна схема 
на симптомите на заболяването,	 резултатите	
от	която	 	спомагат	за	определяне	избора	на	ле-
карства,	разпределяне	на	дозите	и	интервалите	
на	медикаментите	в	денонощието.

• Известно е, че болните с тремор са 
дълголетни, както и това, че болни с ком-
бинация от тремор и Паркинсонова болест  
също имат увеличена преживяемост Въп-
реки, че не е свързано с повишена смърт-
ност, заболяването не е доброкачествено и 
е свързано със значителна инвалидизация и 
отрицателно въздействие върху качество-
то на живот.

 
•	 В	Медицински	център „КОРТЕКС“ се	

поставя	 точна	 диагноза	 с	 компютърни	 из-
следвания	на	мозъка,	нервите	и	мускулите.	
Лечението	 е	 комплексно	 и	 се	 провежда	 от	
екип	 лекари-специалисти	 с	 най-съвремен-
ни	 медикаменти	 и	 методи,	 включително	 и	
ОЗОНОТЕРАПИЯ.

•	 Изгражда	 се	 индивидуален диагнос-
тично–лечебен план.	 Определя	 се	 специ-
фична	 терапевтична	 програма,	 съобразена	 с	
формата	и	стадия	на	развитието	на	заболява-
нето	при	конкретния	болен,	придружаващите	
заболявания	и	терапии.


